MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17
spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně
_______________________________________________________________________________________________

ZÁPIS
ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 3. 6. 2010 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.
_______________________________________________________________________________________

P r e z e n c e:
1) Delegáti:

pozváno

268 řádně zvolených delegátů

přítomno

142 delegátů

2) Představenstvo:

přítomno

3) Kontrolní komise:

přítomni

4) Zaměstnanci správní složky:

přítomno

10 členů
4 členové
27 zaměstnanců

Prezenční listiny s podpisy přítomných tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu.
Pozvánka a podkladové materiály tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu.
_______________________________________________________________________________________

P r o g r a m j e d n á n í:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání
Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
Zpráva představenstva o činnosti družstva
Zpráva kontrolní komise
Projednání hospodářského výsledku za rok 2009
- schválení řádné účetní závěrky roku 2009
- rozdělení a užití hospodářského výsledku roku 2009
8) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2011
9) Schválení výstavby bytového domu (19 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domu
a čerpání úvěru
10) Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu
11) Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva
12) Závěr

Ad. 1. Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech
Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 51 stanov družstva, zahájil
v 16,20 hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva.
Po úvodním slovu předal slovo řídícímu dnešního jednání panu Františku Zourkovi.
Řídící schůze jmenoval zapisovatelkou slečnu Marcelu Dvořákovou, vedoucí sekretariátu předsedy družstva.
Dále uvedl, že z jednání bude současně pořízen i zvukový záznam.
Dle prezence je v době zahájení přítomna nadpoloviční většina delegátů, z celkového počtu 268 delegátů je
přítomno 131 delegátů, z celkového počtu hlasů 11 318 je přítomno 6 727 hlasů. Shromáždění delegátů je
v souladu s článkem 51 odstavce 8 stanov družstva usnášeníschopné.
Počty přítomných delegátů (popřípadě hlasů) bude průběžně kontrolovat následně zvolená mandátová
komise a tato upozorní na okamžik, kdy by shromáždění delegátů pozbylo usnášeníschopnosti.
Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných informovat delegát navržený do této
komise paní Miloslava Lohnická.
Jednání se bude řídit jednacím a volebním řádem, který byl schválen shromážděním delegátů dne 1. 11.
2005.
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V souladu s článkem 51 odst. 7 stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. váhou hlasů nebo
aklamací. Na dnešním shromáždění delegátů bude hlasováno aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma
bodů č. 7, 9 a 10 programu, o kterých bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno váhou hlasů.
Pro účely hlasování váhou hlasů převzali všichni přítomní delegáti u prezence hlasovací lístky. V případě
hlasování váhou hlasů bude hlasováno tak, že před každým hlasováním řídící schůze oznámí pořadové číslo
hlasování, toto číslo delegáti dopíší do hlasovacího lístku a jednoznačným způsobem zakroužkují jednu ze tří
možností: pro – proti – zdržel se. Následně budou hlasovací lístky skrutátory soustředěny a hlasy budou
sečteny.
V případě hlasování aklamací delegáti hlasují pouze zvednutím hlasovacího lístku.
Dále řídící schůze předložil návrh na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů. Navrhl, aby
časový limit vymezený pro dnešní jednání byl stanoven na 5 hodin. Řídící schůze vyzval delegáty o jiný
návrh. Jelikož nikdo z přítomných delegátů neměl připomínky, bylo o tomto návrhu hlasováno, a to
aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdržel se

133 delegátů
133 delegátů
133 delegátů
- delegát
- delegát

Usnesení č.: 1/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje časový limit vymezený pro dnešní jednání v délce 5 hodin.
Návrh byl přijat jednomyslně.

Ad. 2. Schválení programu jednání
Řídící schůze nechal hlasovat o programu jednání uvedeném na pozvánce, a to aklamací. Pozvánka
a podkladové materiály tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdržel se

133 delegátů
133 delegátů
133 delegátů
- delegát
- delegát

Usnesení č.: 2/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje program jednání uvedený na pozvánce, v předloženém znění.
Program dnešního jednání byl schválen jednomyslně.

Ad. 3. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
3.1. Volba ověřovatelů zápisu
Řídící schůze pan František Zourek přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli
Josef Kovář, Mikulčická 14, SO 108c a Ladislav Rosecký, Šaumannova 5, SO 49. Vyzval delegáty
o pozměňovací návrh, případně doplňující návrh. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných
delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
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134 delegátů
134 delegátů
133 delegátů
1 delegát
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zdržel se

- delegát

Usnesení č.: 3/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Josef Kovář, Mikulčická 14,
SO 108c a Ladislav Rosecký, Šaumannova 5, SO 49.
Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.
3.2. Volba návrhové komise
Řídící schůze navrhl, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti Jitka Jurdová,
Prušánecká 6, SO 139b, Dana Tesařová, Oblá 56, SO 142b a Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická 8,
SO 114b. Vyzval delegáty o pozměňovací návrh, případně doplňující návrh. Doplňující ani pozměňovací
návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdržel se

135 delegátů
135 delegátů
135 delegátů
- delegát
- delegát

Usnesení č.: 4/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Jitka
Jurdová, Prušánecká 6, SO 139b, Dana Tesařová, Oblá 56, SO 142b a Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická
8, SO 114b.
Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.
3.3. Volba mandátové komise
Řídící schůze navrhl, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti Miloslava
Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Květoslava Šolcová, Elplova 22, SO 82b a Ing. Jan Felix, Schwaigrova
19, SO 26. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném
návrhu hlasováno, a to aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdržel se

135 delegátů
135 delegátů
134 delegátů
1 delegát
- delegát

Usnesení č.: 5/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli
Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Květoslava Šolcová, Elplova 22, SO 82b a Ing. Jan Felix,
Schwaigrova 19, SO 26.
Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.
Řídící schůze požádal zvolené členy návrhové a mandátové komise, aby se odebrali na vyhrazená místa,
zvolili si ze svého středu předsedy komisí a zahájili činnost.
3.4. Volba komise pro přípravu voleb
Řídící schůze pan František Zourek uvedl, že v červnu 2011 skončí představenstvu družstva pětileté funkční
období, a protože bylo rozhodnuto o tom, že podzimní shromáždění delegátů se konat nebudou, je dnešní
shromáždění delegátů shromážděním předvolebním. A podle platného volebního řádu: „volí shromáždění
delegátů, které předchází shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby do představenstva, komisi pro
přípravu voleb“.
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Představenstvo družstva navrhuje, aby komise pro přípravu voleb do představenstva pracovala ve stejném
složení jako komise pro přípravu voleb do kontrolní komise, která byla zvolena vloni 4. 6. 2009. Členy
komise jsou tito delegáti:
za lokalitu Líšeň: Ing. Jiří Rojík, Horníkova 6, SO 85c, Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Dana
Komoňová, Strnadova 6, SO 111b, Alena Sokolová, Zikova 2, SO 79a
za lokalitu Vinohrady: Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c,
Ing. Stanislav Kovář, Prušánecká 4, SO 139a
za lokalitu Slatina: Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108b
za lokalitu Komárov: Ing. Jan Felix, Schwaigrova 16, SO 26
za lokalitu Juliánov: Jitka Němcová, Ondříčkovo nám. 8, SO 38
za lokalitu Židenice: Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37.
Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu
hlasováno, a to aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdržel se

136 delegátů
136 delegátů
133 delegátů
1 delegát
2 delegáti

Usnesení č.: 6/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby členy komise pro přípravu voleb byli Ing. Jiří Rojík, Horníkova 6, SO
85c, Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b, Alena Sokolová,
Zikova 2, SO 79a, Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c, Ing.
Stanislav Kovář, Prušánecká 4, SO 139a, Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108b, Ing. Jan Felix,
Schwaigrova 16, SO 26, Jitka Němcová, Ondříčkovo nám. 8, SO 38 a Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37.
Členové komise pro přípravu voleb byli zvoleni většinou hlasů.
Předtím, než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, řídící schůze připomněl,
že diskusní doba pro jednotlivé diskusní příspěvky je limitována délkou 3 minut a může být prodloužena
maximálně o další 3 minuty. Časový limit technické poznámky je 1 minuta.
Také požádal delegáty, aby v úvodu svých příspěvků vždy výslovně uváděli, zda se jedná o diskusní
příspěvek nebo o technickou poznámku a aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu v sále, případně
od řečnického stolu.
Delegáty, kteří mají v úmyslu podávat doplňující či pozměňovací návrhy k navrhovaným usnesením,
požádal, aby své návrhy předkládali návrhové komisi v písemné formě na formuláři, který je k tomuto účelu
u návrhové komise k dispozici.

Ad. 4. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
Řídící schůze pan František Zourek uvedl, že s kontrolou plnění usnesení shromáždění delegátů byli delegáti
seznámeni v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Na případné dotazy k jednotlivým usnesením
odpoví členové představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.
Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 4 programu jednání.
Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu jednání přednesl: Ing. Karel Cenek, SO 76a.
Řídící schůze pan František Zourek ukončil diskusi k tomuto bodu programu a požádal předsedkyni
návrhové komise o přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 4 programu
jednání ve znění: „Shromáždění delegátů bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů“
v předloženém znění.“
Řídící schůze nechal o předneseném návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání hlasovat, a to aklamací.
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Ad. 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva
Řídící schůze přikročil k dalšímu bodu jednání. Uvedl, že „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byla
delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání, proto zde již z důvodů časových
nebude přednášena. Na případné dotazy ke „Zprávě představenstva o činnosti družstva“ odpoví členové
představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.
Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 5 programu jednání.
Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesli: Ing. Lubomír Petlach, SO 88f a Ing. Karel
Cenek, SO 76a.
Vyjádření k projednávanému podali: pan Stanislav Kurečka, Mgr. Jana Holá.
Doplňující návrh k 1. návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání byl podán:
delegátem Ing. Lubomírem Petlachem, SO 88f ve znění: „Shromáždění delegátů:
1. souhlasí, aby členská základna byla seznámena s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne
volba představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.
2. ukládá představenstvu, aby nejpozději do dne konání voleb navrhlo úpravu stanov tak, aby
představenstvo mělo pouze sedm členů, ustanovení čl. 54 odst. 10 stanov a souvisejících předpisů.“
Další doplňující návrh k 1. návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání byl podán:
delegátem Ing. Karlem Cenkem, SO 76a ve znění: „Shromáždění delegátů ukládá představenstvu
družstva:
a) připravit návrh změny stanov družstva, kde bude řešena změna váhy hlasu nebydlících členů družstva
pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech družstva tak, aby odpovídal podílu na
majetku družstva,
b) spolu s tím připravit související změny Jednacího a volebního řádu družstva, které akceptují tuto změnu,
c) předložit oba materiály na podzimních poradách s předsedy samospráv a delegáty,
d) svolat mimořádné shromáždění delegátů na podzim roku 2010 za účelem schválení této úpravy stanov
družstva.“
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu
usnesení k bodu č. 4 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ programu jednání, o kterém
bylo hlasováno aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdrželi se

136 delegátů
136 delegátů
127 delegátů
7 delegátů
2 delegáti

Usnesení č.: 7/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů“ v předloženém
znění.
Návrh usnesení k bodu č. 4 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ byl přijat většinou
hlasů.
Řídící schůze pan František Zourek ukončil diskusi k bodu 5 programu a požádal předsedkyni návrhové
komise o přednesení 1. návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla 1. návrh usnesení k bodu č. 5 programu
jednání v původním znění: „Shromáždění delegátů souhlasí, aby členská základna byla seznámena
s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne volba představenstva družstva MÍR, stavební bytové
družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.“
Řídící schůze pan František Zourek nechal o předneseném 1. návrhu usnesení k bodu č. 5 programu
hlasovat, a to aklamací.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla 2. návrh usnesení k bodu č. 5 programu
jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva“
v předloženém znění.“
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Řídící schůze pan František Zourek nechal o předneseném 2. návrhu usnesení k bodu č. 5 programu
hlasovat, a to aklamací.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o původním 1.
návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ programu jednání, o kterém
bylo hlasováno aklamací.
Hlasování:
přítomno
142 delegátů
hlasovalo
139 delegátů
z toho:
pro
57 delegátů
proti
76 delegátů
zdrželo se
6 delegátů
Původní 1. návrh usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ nebyl přijat.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla doplňující návrh usnesení, který byl
podán delegátem Ing. Lubomírem Petlachem k 1. návrhu usnesení bodu č. 5 programu jednání ve znění:
„Shromáždění delegátů:
1. souhlasí, aby členská základna byla seznámena s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne
volba představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.
2. ukládá představenstvu, aby nejpozději do dne konání voleb navrhlo úpravu stanov tak, aby
představenstvo mělo pouze sedm členů, ustanovení čl. 54 odst. 10 stanov a souvisejících předpisů.“
Řídící schůze pan František Zourek nechal o doplňujícím návrhu usnesení k 1. návrhu usnesení k bodu
č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.

Ad. 6. Zpráva kontrolní komise
Řídící schůze uvedl, že „Zpráva kontrolní komise“ je obsažena v podkladových materiálech k dnešnímu
jednání, proto zde také z časových důvodů nebude přednášena. Na případné dotazy k tomuto bodu odpoví
předseda kontrolní komise pan Ing. Rudolf Šolc. Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu 6 programu.
Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi
a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání
v předloženém znění.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 6 programu
v předloženém znění: „Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.“
Řídící schůze pan František Zourek nechal o předneseném návrhu k bodu č. 6 programu hlasovat, a to
aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdrželi se

139 delegátů
139 delegátů
135 delegátů
- delegát
4 delegáti

Usnesení č.: 10/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.
Návrh usnesení k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ byl přijat většinou hlasů.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o původním 2.
návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“, o kterém bylo hlasováno
aklamací.
Hlasování:
přítomno
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hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdrželo se

138 delegátů
90 delegátů
29 delegátů
19 delegátů

Usnesení č.: 8/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění.
2. návrh usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 7. Projednání hospodářského výsledku za rok 2009
Řídící schůze uvedl, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2009. Případné
doplňující informace podá předseda ekonomické komise představenstva Ing. František Konvička, případně
ekonomická náměstkyně paní Marie Hložková.
Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2009 je součástí zprávy kontrolní komise.
Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 7 programu.
Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesl: Ing. Lubomír Petlach, SO 88f.
Vyjádření k projednávanému podala: Marie Hložková.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o doplňujícím
návrhu usnesení delegáta Ing. Lubomíra Petlacha k 1. návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva
představenstva o činnosti družstva“, o kterém bylo hlasováno aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdrželo se

141 delegátů
141 delegátů
115 delegátů
11 delegátů
15 delegátů

Usnesení č.: 9/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů:
1. souhlasí, aby členská základna byla seznámena s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne
volba představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.
2. ukládá představenstvu, aby nejpozději do dne konání voleb navrhlo úpravu stanov tak, aby
představenstvo mělo pouze sedm členů, ustanovení čl. 54 odst. 10 stanov a souvisejících předpisů.“
Doplňující návrh usnesení delegáta Ing. Lubomíra Petlacha k 1. návrhu usnesení bodu č. 5 „Zpráva
představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.
Vzhledem k tomu, že k bodu č. 7 jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi
a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení 1. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání
v předloženém znění.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla 1. návrh usnesení k bodu č. 7 programu
v předloženém znění: „Shromáždění delegátů souhlasí s uzavřením smlouvy o povinném auditu na příští
období se společností RS AUDIT, spol. s r. o., zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6569.“
Řídící schůze pan František Zourek nechal o předneseném 1. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu
hlasovat, a to aklamací.
Řídící schůze vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení 2. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu
jednání v předloženém znění.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla 2. návrh usnesení k bodu č. 7 „Projednání
hospodářského výsledku za rok 2009“ programu jednání v předloženém znění:
„Shromáždění delegátů schvaluje:
a) roční účetní závěrku za rok 2009 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2009 po zdanění
činí 9 874 777,27 Kč.
Zápis ze shromáždění delegátů MÍR, SBD, konaného dne 3. 6. 2010
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b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2009 ve výši 9 874 777,27 Kč takto:
hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 1 492 950,21 Kč převést do statutárního fondu nákladových
středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2009,
zbývající část hospodářského výsledku roku 2009 ve výši 8 381 827,06 Kč převést do zajišťovacího fondu“.
Řídící schůze pan František Zourek po přednesení 2. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání
konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před
hlasováním označili hlasovací lístek č. 1, nechal hlasovat.
V rámci tohoto bodu byla ze strany delegáta Ing. Karla Cenka, SO 76a vznesena technická poznámka, která
se týkala jeho doplňujícího návrhu usnesení k 1. návrhu usnesení, který podal při projednávání bodu 5
„Zpráva představenstva o činnosti družstva“ programu jednání. Jeho technická poznámka se týkala toho, že o
jeho doplňujícím návrhu usnesení mělo být dle platného jednacího a volebního řádu hlasováno, požádal o
hlasování o jeho doplňujícím návrhu usnesení.
Na technickou poznámku reagovala Mgr. Jana Holá.
Řídící schůze pan František Zourek požádal předsedkyni návrhové komise o přednesení doplňujícího
návrhu usnesení, který byl podán delegátem Ing. Karlem Cenkem k 1. návrhu usnesení v rámci bodu č. 5
programu jednání.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla doplňující návrh usnesení, který byl
podán delegátem Ing. Karlem Cenkem k 1. návrhu usnesení v rámci bodu č. 5 programu jednání ve znění:
„Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva:
a) připravit návrh změny stanov družstva, kde bude řešena změna váhy hlasu nebydlících členů družstva
pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech družstva tak, aby odpovídal podílu na
majetku družstva,
b) spolu s tím připravit související změny Jednacího a volebního řádu družstva, které akceptují tuto změnu,
c) předložit oba materiály na podzimních poradách s předsedy samospráv a delegáty,
d) svolat mimořádné shromáždění delegátů na podzim roku 2010 za účelem schválení této úpravy stanov
družstva.“
Řídící schůze pan František Zourek nechal o doplňujícím návrhu usnesení podaném delegátem
Ing. Karlem Cenkem k 1. návrhu usnesení k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o 1. návrhu usnesení
k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2009“ programu jednání, o kterém bylo
hlasováno aklamací.
Hlasování:
přítomno
141 delegátů
hlasovalo
141 delegátů
z toho:
pro
131 delegátů
proti
4 delegáti
zdrželo se
6 delegátů
Usnesení č.: 11/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů souhlasí s uzavřením smlouvy o povinném auditu na příští období se společností RS
AUDIT, spol. s r. o., zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6569.
1. návrh usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2009“ byl přijat většinou
hlasů.

Ad. 8. Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2011
Řídící schůze přikročil k projednání Plánu správní složky družstva na rok 2011. Řídící schůze otevřel diskusi
k bodu 8 programu jednání.
Diskusní příspěvek k bodu č. 8 programu jednání přednesl: Ladislav Novák, SO 98a.
Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil
diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 8 programu jednání
v předloženém znění.
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Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 8 programu
jednání ve znění: „Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební
bytové družstvo na rok 2011“ v předloženém znění.“
Řídící schůze pan František Zourek nechal o předneseném návrhu k bodu č. 8 programu hlasovat,
a to aklamací.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o doplňujícím
návrhu usnesení delegáta Ing. Karla Cenka k 1. návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o
činnosti družstva“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdrželo se

141 delegátů
138 delegátů
81 delegátů
29 delegátů
28 delegátů

Usnesení č.: 13/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva:
a) připravit návrh změny stanov družstva, kde bude řešena změna váhy hlasu nebydlících členů družstva
pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech družstva tak, aby odpovídal podílu na
majetku družstva,
b) spolu s tím připravit související změny Jednacího a volebního řádu družstva, které akceptují tuto změnu,
c) předložit oba materiály na podzimních poradách s předsedy samospráv a delegáty,
d) svolat mimořádné shromáždění delegátů na podzim roku 2010 za účelem schválení této úpravy stanov
družstva.
Doplňující návrh usnesení delegáta Ing. Karla Cenka k 1. návrhu usnesení bodu č. 5 „Zpráva
představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 9. Schválení výstavby bytového domu (19 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro
výstavbu domu a čerpání úvěru
Řídící schůze přistoupil k dalšímu bodu programu jednání. Uvedl, že shromáždění delegátů v červnu 2008
schválilo výstavbu bytového domu o třicetidvou bytových jednotkách v bytovém komplexu v lokalitě při
ulici Šmahova. Tento bytový dům je v současné době ve stádiu dokončení hrubé stavby včetně zastřešení.
Je zde možnost pokračovat v bytové výstavbě ve stejné lokalitě a je na delegátech, aby rozhodli o tom, zda
výstavbu dalšího bytového domu (tentokrát o devatenácti bytech) schválí.
Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 9 programu jednání.
Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi
a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 9 programu jednání
v předloženém znění.
Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla původní návrh usnesení k bodu č. 9
„Schválení výstavby bytového domu (19 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domu a čerpání
úvěru“ ve znění:
„Shromáždění delegátů:
1) schvaluje výstavbu obytného domu M-5 při ulici Šmahova, Brno – Slatina (19 bytových jednotek)
v rozpočtových nákladech 41 mil. Kč (cena zastavěného pozemku, úvěr);
2) schvaluje koupi pozemku pro účely této výstavby, který bude uhrazen v rámci objemu členských podílů
splatných před zahájením výstavby;
3) schvaluje čerpání investičního úvěru do max. výše 32 mil. Kč. Před podpisem smlouvy o dílo uzavře
družstvo s bankou smlouvu o budoucí úvěrové smlouvě s těmito podmínkami:
a) poskytnutí tohoto úvěru bude bez dalšího ručení jiným majetkem družstva,
b) na jištění poskytnutého úvěru bude zřízeno zástavní právo na hrubou stavbu domu (zápis do katastru
nemovitostí) a jako další jištění bude ručení konkrétními byty do doby splacení úvěru.“

Zápis ze shromáždění delegátů MÍR, SBD, konaného dne 3. 6. 2010
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Řídící schůze pan František Zourek po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 9 programu jednání
konstatoval, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním
označili hlasovací lístek č. 2, nechal hlasovat.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o 2. návrhu usnesení
k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2009“ programu jednání, o kterém bylo
hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželo se
ostatní

s váhou hlasů

7 016 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 509 hlasů

s váhou hlasů
s váhou hlasů
s váhou hlasů
s váhou hlasů

6 882 hlasů
0 hlasů
91 hlasů
43 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 12/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje:
a) roční účetní závěrku za rok 2009 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2009 po zdanění
činí 9 874 777,27 Kč.
b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2009 ve výši 9 874 777,27 Kč takto:
hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 1 492 950,21 Kč převést do statutárního fondu nákladových
středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2009,
zbývající část hospodářského výsledku roku 2009 ve výši 8 381 827,06 Kč převést do zajišťovacího fondu.
2. návrh usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2009“ byl přijat většinou
hlasů.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení
k bodu č. 5 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2011“ programu
jednání, o kterém bylo hlasováno aklamací.
Hlasování:
přítomno
140 delegátů
hlasovalo
140 delegátů
z toho:
pro
113 delegátů
proti
22 delegátů
zdrželo se
5 delegátů
Usnesení č.: 14/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok
2011“ v předloženém znění.
Návrh usnesení k bodu č. 5 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2011“
byl přijat většinou hlasů.
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Ad. 10. Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu
Řídící schůze přistoupil k dalšímu bodu programu jednání. Uvedl, že problematika zajištění úvěrů na
regeneraci bytového fondu je zařazována do programu jednání shromáždění delegátů pravidelně již od září
2005 a proto není potřeba žádného bližšího úvodu.
Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 8 programu jednání.
Diskusní příspěvek k bodu č. 10 programu jednání přednesli: Ing. Miloslava Kopová, SO 127b, Ing. Jan
Kozina, SO 102d.
Vyjádření k projednávanému podali: Marie Hložková, Ing. František Konvička.
Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil
diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání
v předloženém znění.
Paní Jitka Jurdová, předseda návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 10 „Schválení
zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ v předloženém znění:
„Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového
fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo,
kterých se to týká, v nemovitostech Mutěnická 11; Strážnická 14, 16, 18; Stará osada 17 – 27; Čejkovická 2;
Čejkovická 4; Čejkovická 6; Prušánecká 16, 18; Prušánecká 20, 22; Blatnická 10; Bzenecká 18 v Brně.“
Řídící schůze pan František Zourek po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání
konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před
hlasováním označili hlasovací lístek č. 3, nechal hlasovat.
Řídící schůze František Zourek vyzval mandátovou komisi k vyhlášení výsledku hlasování k bodu č. 9
„Schválení výstavby bytového domu (19 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domu a čerpání
úvěru“.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení
k bodu č. 9 „Schválení výstavby bytového domu (19 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu
domu a čerpání úvěru“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželo se
ostatní

s váhou hlasů

6 981 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 491 hlasů

s váhou hlasů
s váhou hlasů
s váhou hlasů
s váhou hlasů

6 243 hlasů
371 hlasů
324 hlasů
43 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 15/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů:
1) schvaluje výstavbu obytného domu M-5 při ulici Šmahova, Brno – Slatina (19 bytových jednotek)
v rozpočtových nákladech 41 mil. Kč (cena zastavěného pozemku, úvěr);
2) schvaluje koupi pozemku pro účely této výstavby, který bude uhrazen v rámci objemu členských podílů
splatných před zahájením výstavby;
3) schvaluje čerpání investičního úvěru do max. výše 32 mil. Kč. Před podpisem smlouvy o dílo uzavře
družstvo s bankou smlouvu o budoucí úvěrové smlouvě s těmito podmínkami:
a) poskytnutí tohoto úvěru bude bez dalšího ručení jiným majetkem družstva,
b) na jištění poskytnutého úvěru bude zřízeno zástavní právo na hrubou stavbu domu (zápis do katastru
nemovitostí) a jako další jištění bude ručení konkrétními byty do doby splacení úvěru.
Návrh usnesení k bodu č. 9 programu „Schválení výstavby bytového domu (19 b.j.) včetně koupě
zastavěné plochy pro výstavbu domu a čerpání úvěru“ byl přijat většinou hlasů.
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Ad. 11. Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva
Řídící schůze přistoupil k dalšímu bodu programu jednání. Předtím než byla řídícím schůze otevřena diskuse
k bodu č. 11 programu jednání byli delegáti seznámeni s doplňujícími informacemi k tomuto bodu, které
podala Mgr. Jana Holá.
Diskusní příspěvek k bodu č. 11 programu jednání přednesl: Ing. Karel Cenek, SO 76a.
Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil
diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání
v předloženém znění.
Paní Jitka Jurdová, předseda návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 11 „Odvolání proti
rozhodnutí představenstva družstva“ v předloženém znění:
„Shromáždění delegátů projednalo odvolání Alice Soumelidu proti usnesení představenstva družstva
č. 826/09 ze dne 22. 6. 2009 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva
potvrdit.“
Řídící schůze pan František Zourek nechal o předneseném návrhu k bodu č. 11 programu hlasovat,
a to aklamací.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení
k bodu č. 10 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání, o kterém
bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 3.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželo se
ostatní

s váhou hlasů

6 981 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 491 hlasů

s váhou hlasů
s váhou hlasů
s váhou hlasů
s váhou hlasů

6 039 hlasů
249 hlasů
641 hlasů
52 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 16/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového
fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo,
kterých se to týká, v nemovitostech Mutěnická 11; Strážnická 14, 16, 18; Stará osada 17 – 27; Čejkovická 2;
Čejkovická 4; Čejkovická 6; Prušánecká 16, 18; Prušánecká 20, 22; Blatnická 10; Bzenecká 18 v Brně.
Návrh usnesení k bodu č. 10 programu „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ byl
přijat většinou hlasů.
Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení
k bodu č. 11 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva“ programu jednání, o kterém bylo
hlasováno aklamací.
Hlasování:
přítomno
hlasovalo
z toho:
pro
proti
zdrželo se

138 delegátů
136 delegátů
124 delegátů
1 delegát
11 delegátů

Usnesení č.: 17/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů projednalo odvolání Alice Soumelidu proti usnesení představenstva družstva
č. 826/09 ze dne 22. 6. 2009 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva
potvrdit.
Návrh usnesení k bodu č. 11 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva“ byl přijat většinou
hlasů.
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Ad. 12. Závěr
Řídící schůze uvedl, že tím byl vyčerpán program dnešního jednání.
Poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a účast.
Řídící schůze pan František Zourek v 18,10 hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 3. 6. 2010

Zápis ze shromáždění delegátů byl ověřovateli zápisu ověřen ve dnech 21. 6. a 23. 6. 2010.

Stanislav Kurečka
předseda družstva

Josef Kovář
ověřovatel zápisu
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Ladislav Rosecký
ověřovatel zápisu
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů
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MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17, spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně

_______________________________________________________________________________________________

USNESENÍ
ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne 3. 6. 2010

Usnesení č.: 1/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje časový limit vymezený pro dnešní jednání v délce 5 hodin.
Usnesení č.: 2/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje program jednání uvedený na pozvánce, v předloženém znění.
Usnesení č.: 3/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Josef Kovář, Mikulčická 14,
SO 108c a Ladislav Rosecký, Šaumannova 5, SO 49.
Usnesení č.: 4/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Jitka
Jurdová, Prušánecká 6, SO 139b, Dana Tesařová, Oblá 56, SO 142b a Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická
8, SO 114b.
Usnesení č.: 5/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli
Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Květoslava Šolcová, Elplova 22, SO 82b a Ing. Jan Felix,
Schwaigrova 19, SO 26.
Usnesení č.: 6/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje, aby členy komise pro přípravu voleb byli Ing. Jiří Rojík, Horníkova 6, SO
85c, Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b, Alena Sokolová,
Zikova 2, SO 79a, Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c,
Ing. Stanislav Kovář, Prušánecká 4, SO 139a, Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108b, Ing. Jan Felix,
Schwaigrova 16, SO 26, Jitka Němcová, Ondříčkovo nám. 8, SO 38 a Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37.
Usnesení č.: 7/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů“ v předloženém
znění.
Usnesení č.: 8/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění.
Usnesení č.: 9/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů:
1. souhlasí, aby členská základna byla seznámena s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne
volba představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.
2. ukládá představenstvu, aby nejpozději do dne konání voleb navrhlo úpravu stanov tak, aby
představenstvo mělo pouze sedm členů, ustanovení čl. 54 odst. 10 stanov a souvisejících předpisů.“
Usnesení č.: 10/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.
Usnesení č.: 11/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů souhlasí s uzavřením smlouvy o povinném auditu na příští období se společností
RS AUDIT, spol. s r. o., zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6569.
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Usnesení č.: 12/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů schvaluje:
a) roční účetní závěrku za rok 2009 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2009 po zdanění
činí 9 874 777,27 Kč.
b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2009 ve výši 9 874 777,27 Kč takto:
hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 1 492 950,21 Kč převést do statutárního fondu nákladových
středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2009,
zbývající část hospodářského výsledku roku 2009 ve výši 8 381 827,06 Kč převést do zajišťovacího fondu.
Usnesení č.: 13/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva:
a) připravit návrh změny stanov družstva, kde bude řešena změna váhy hlasu nebydlících členů družstva
pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech družstva tak, aby odpovídal podílu
na majetku družstva,
b) spolu s tím připravit související změny Jednacího a volebního řádu družstva, které akceptují tuto změnu,
c) předložit oba materiály na podzimních poradách s předsedy samospráv a delegáty,
d) svolat mimořádné shromáždění delegátů na podzim roku 2010 za účelem schválení této úpravy stanov
družstva.
Usnesení č.: 14/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok
2011“ v předloženém znění.
Usnesení č.: 15/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů:
1) schvaluje výstavbu obytného domu M-5 při ulici Šmahova, Brno – Slatina (19 bytových jednotek)
v rozpočtových nákladech 41 mil. Kč (cena zastavěného pozemku, úvěr);
2) schvaluje koupi pozemku pro účely této výstavby, který bude uhrazen v rámci objemu členských podílů
splatných před zahájením výstavby;
3) schvaluje čerpání investičního úvěru do max. výše 32 mil. Kč. Před podpisem smlouvy o dílo uzavře
družstvo s bankou smlouvu o budoucí úvěrové smlouvě s těmito podmínkami:
a) poskytnutí tohoto úvěru bude bez dalšího ručení jiným majetkem družstva,
b) na jištění poskytnutého úvěru bude zřízeno zástavní právo na hrubou stavbu domu (zápis do katastru
nemovitostí) a jako další jištění bude ručení konkrétními byty do doby splacení úvěru.
Usnesení č.: 16/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového
fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo,
kterých se to týká, v nemovitostech Mutěnická 11; Strážnická 14, 16, 18; Stará osada 17 – 27; Čejkovická 2;
Čejkovická 4; Čejkovická 6; Prušánecká 16, 18; Prušánecká 20, 22; Blatnická 10; Bzenecká 18 v Brně.
Usnesení č.: 17/SD/3. 6. 2010
Shromáždění delegátů projednalo odvolání Alice Soumelidu proti usnesení představenstva družstva
č. 826/09 ze dne 22. 6. 2009 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva
potvrdit.

V Brně dne: 3. 6. 2010
Zapsala: Marcela Dvořáková

Stanislav Kurečka, v.r.
předseda družstva

-2/2-

Usnesení ze shromáždění delegátů MÍR, SBD, konaného dne 3. 6. 2010

